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podajnika fluidyzacyjnego w jednym cyklu po czym, realizowane 
jest kontrolowane w czasie rzeczywistym przez układ wagowy (19) 
opróżnianie podajnika komorowego z dolnym rozładunkiem (7) 
lub pneumatycznego podajnika fluidyzacyjnego i po osiągnięciu 
zadanego progu dozowania odpowiedniej masy komponentu 
ustalonej według zadanej receptury poprzez zintegrowany układ 
sterowania, odcinany jest wypływ komponentu sypkiego do ruro-
ciągu transportowego (25) a następnie realizowany jest kolejny cykl 
wypełnienia komponentem pneumatycznego podajnika komoro-
wego z dolnym rozładunkiem (7) lub pneumatycznego podajnika 
fluidyzacyjnego i jednocześnie następuje transport kolejnych kom-
ponentów sypkich z następnych modułów magazynująco-dozują-
cych (B) i/lub z leja zasypowego (26) układu rozładunkowo-dozują-
cego (F).
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(54) Obrotowy nóż styczny 
do narzędzi urabiających materiały mineralne

 (57) Nóż ma postać trzpienia, którego stożkowa część robocza (1) 
zakończona jest ostrzem skrawającym (4), zwłaszcza z węglika spie-
kanego, a część chwytową stanowi czop łożyskowy z zamkiem po-
osiowym (5). Za ostrzem skrawającym (4), na części roboczej (1), 
są wykonane wzdłużne rowki krzywoliniowe, oddzielone między 
sobą kierownicami (6), których powierzchnia natarcia, patrząc 
od strony ostrza skrawającego (4), odchylona jest w kierunku prze-
ciwnym do kierunku obrotu noża. Przepływ urobionego materiału 
oddziaływuje na powierzchnię natarcia kierownic (6), wspomaga-
jąc ruch obrotowy noża, inicjowany siłą składową kątowego usy-
tuowania w oprawie (2) lub bezpośrednio w korpusie narzędzia 
urabiającego.
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(54) Przelotowa głowica czyszcząca 
z przyspieszaczem talerzowym

 (57) Przedmiotem wynalazku jest przelotowa głowica czysz-
cząca z przyspieszaczem talerzowym, przeznaczona do nadania 
ciału sypkiemu odpowiedniej energii kinetycznej, potrzebnej 
do oczyszczenia powierzchni z rdzy, zendry, zabezpieczeń anty-
korozyjnych, wzmocnienia, uszlachetnienia oraz metalizowania 
powierzchni profili, rur i prętów różnych wielkości, wykonanych 
z różnych materiałów i o nieograniczonej długości. Do komory ro-
boczej głowicy (1), zamkniętej ścianami bocznymi (3), podłączone 
jest urządzenie ssące, wytwarzające podciśnienie powietrza w ko-
morze w stosunku do ciśnienia powietrza, otaczającego głowicę. 

W obie ściany boczne (3) wpasowane są pierścienie (5) z elastycz-
ną aktywną uszczelką (7) z otworem dostosowanym do kształtu 
przelotowego elementu obrabianego (6) oraz dwa symetryczne 
przyspieszacze (8,) zbudowane z dwóch symetrycznych tarcz tale-
rzowych, przy czym komora przyspieszacza tworzy dwie szczeliny 
o równych powierzchniach. Dla równomiernego podawania ciała 
sypkiego do przyspieszacza, w głowicy znajdują się w dwie komory 
wirowe (17), do których ciało sypkie podawane jest mimośrodowo 
wbudowanymi dozownikami.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 379550 (22) 2004 09 07 8(51) B24D 11/00

(31) 03    683486 (32) 2003 10 10 (33) US

(86) 2004 09 07 PCT/US04/28881
(87) 2005 05 06 WO05/039828 PCT Gazette nr 18/05

(71) SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC., Worcester, US
(72) Hall Richard W. J., US; Molter Jens M., DE; 

Bateman Charles A., US

(54) Narzędzia ścierne 
z samowykluczającym rozkładem ziarna ściernego

 (57) Narzędzia ścierne składają się z ziaren ściernych zorientowa-
nych w rozkładzie zgodnym z nierównomiernym rozmieszczeniem, 
posiadającym strefę wyłączności wokół każdego ziarna materiału 
ściernego, a strefa wyłączności ma minimalny wymiar, który prze-
kracza maksymalną średnicę ziarna ściernego dla żądanego zakresu 
wielkości ziarna materiału ściernego tego materiału ziarna ścierne-
go. Opisano sposoby projektowania takiego samowykluczającego 
rozkładu ziarna ściernego i przeniesienia takiego rozkładu na kor-
pus narzędzia ściernego.
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